BROCHETTE OUD CLOOSTER

€ 20,80

GARNAALKROKETTEN (een extra kroket is mogelijk)

€ 15,80

Gemengde brochette (blauwwit rund & duroc varken, 325g), geserveerd met een getomateerde roomsaus.

Ambachtelijke garnaalkroketten met 45% grijze garnalen, vergezeld van brood en een fris slaatje .

BROCHETTE ROQUEFORT

PASTA OUD CLOOSTER

€ 20,80

Gemengde brochette (blauwwit rund & duroc varken, 325g), geserveerd met roquefortsaus (blauwe schimmelkaas).

Tagliatelle-pasta met gebakken scampi en tomaat-paprikasausje.

RUNDSSTOVERIJ MET WESTMALLE DUBBEL

SLA MET SPEK EN GEITENKAAS

€ 17,80

€ 16,20

Grote salade met stukjes peer, honing, geitenkaas, zuiderspek, rozijntjes en noten.

Rundsstoofpotje met o.a. Westmalle Dubbel, tierenteynmosterd en kruidenboeket.

VOL-AU-VENT

€ 17,60

€ 17,00

MOUSSAKA MET SLAATJE

€ 16,40

Vlaamse klassieker op het bord, met kip en gehaktballetjes in een romige saus met een bladerdeegje.

Griekse ovenschotel met gehakt, fetakaas, aubergines, courgettes, aardappeltjes en verse kruiden.

STEAK TARTARE

VISPANNETJE

€ 20,40

€ 18,60

Onze eigen versie van de klassieker. Fijngesneden kwalititeitsrundsfilet met o.a. kappertjes, ei,
sjalot, worchestersaus,… en geserveerd met een huisgemaakt picklessausje.

Huisgemaakte ovenschotel met diverse vissoorten en zeevruchten in een wittewijnsaus,
geserveerd met frietjes.

LUXEHAMBURGER

WITLOOF IN HESPENROLLETJES

€ 16,40

€ 15,60

Grote gekruide rundburger (240gr) met zuiderspek, cheddarkaas, augurkjes en een pittig sausje.
Dit alles tussen een bijpassend broodje. De rundsburger wordt standaard à point gebakken
(andere bakwijze op vraag mogelijk).

Klassieker van moeder overste, gegaard witloof in hespenrolletjes met bechamel en puree.

VEGGIEBURGER

Stevig stoofpotje in Marokkaanse stijl met o.a. kikkerererwten, butternut, abrikozen, zoete aardappel,
kruiden (ras el hanout, …) en gegrilde halloumi, geserveerd met rijst.

€ 16,40

VEGI STOOFPOTJE

€ 16,40

In een Griekse stijl met yoghurtsausje.

SLIPTONG (3 STUKS)

€ 21,80

Verse sliptong (3 stuks) met tartaarsaus en slaatje.

Bovenstaande gerechten worden opgediend met een
gemengd slaatje en frietjes (rijst mogelijk op aanvraag)

Is of kan
vegetarisch
Is of kan
glutenarm

OP HET MENU

Is licht pikant

EEN SECURE
OPLIJSTING
VAN DE ALLERGENEN IN ONZE
GERECHTEN →

eieren: rundstartaar, garnaalkroketten, pasta oud clooster

noten: sla met spek en geitenkaas,
tapas

gluten: zie tarwe-icoontje bij
de gerechten

peulvruchten: veggieburger,
vegi stoofpotje

lupine: veggieburger

selder: vispannetje

mosterd: rundstartaar en
rundsstoverij

vis en schaaldieren: zie visicoontje bij de gerechten
weekdieren: vispannetje

volgende gerechten zijn of kunnen
lactosevrij opgediend worden: rundsstoverij, pita van kip, luxehamburger,
veggieburger, sliptong, vegi stoofpotje
– we vervangen de dressing door olijfolie en passen de sauzen of garnering
aan.
geen gerechten met soja, pinda /of
aardnoten

